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േചാദ്യം ഒന്ന്: മാർക്സിസത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഘടക�
ങ്ങളാണേല്ലാ ഡയലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസ(ൈവരു�
ദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദം)വും ഹിേസ്റ്റാറിക്കൽ െമറ്റീ�
രിയലിസ(ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദ)വും. ഇങ്ങ�
െന ഭൗതികവാദപരമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ
അടിയുറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ
മതവിശ്വാസികൾക്കുംഅംഗങ്ങളായിേച്ചരാെമന്നാ�
ണ് പറയുന്നത്. ഇതിെലാരു െപാരുത്തേക്കടിേല്ല?

ഉത്തരം: േലാകം യഥാർത്ഥത്തിെലങ്ങിെനയിരിക്കു�
ന്നുേവാ അങ്ങിെനഅതിെന മനസ്സിലാക്കണെമ�
ന്നതാണ് ഡയലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റ
കാതൽ. പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും േലാകവും ചരാ�
ചരങ്ങളുെമല്ലാം യഥാർത്ഥമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി,
ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഓേരാന്നും ഇടവി�
ടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.ഈമാറ്റങ്ങൾക്ക്
അടിസ്ഥാനപരമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഫിസി�
ക്സ്, െകമിസ്ട്രി,ബേയാളജി തുടങ്ങിയആധുനിക ശാ�
സ്ത്രങ്ങെളല്ലാംഈ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയുംഈ മാറ്റങ്ങ�
ളുെട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങെളേപ്പാെല മാർക്സിസവും
ഭൗതികവാദപരമായിട്ടാണ്,എന്നുെവച്ചാൽ,ശാ�
സ്ത്രീയമായിട്ടാണ്,പ്രപഞ്ചേത്തയും മനുഷ്യസമുദായ�
െത്തയും വീക്ഷിക്കുന്നത്.

മാറ്റങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ളഅടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾ മന�
സ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് േലാകെത്ത മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കും
സർേവാന്മുഖമായഅഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും േവണ്ടി മാറ്റിമറിയ്ക്കാ�
നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മെറ്റാരു�
വിധം പറഞ്ഞാൽ,സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെള
കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്ര�
വർത്തനത്തിനുള്ളപരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. സാമൂ�
ഹ്യവളർച്ചയുെട െപാതുനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും
അവയുെട െവളിച്ചത്തിൽൈദനംദിനസംഭവങ്ങെള
പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർക്ക് സംഭവങ്ങൾഏതു�
വഴിയ്ക്കാണ് നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും ഏതുവഴി�
ക്കാണ് നീങ്ങാനിടയുള്ളത് എന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമാ�
യി കാണാൻ കഴിയും.അങ്ങിെന, മാർക്സിസം പ്രാേയാ�
ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയായിത്തീ�
രുന്നു; െതറ്റുകൂടാെത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻഅത്
സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാൽപ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റയും
വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കഴി�
ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പരിപാ�
ടിയനുസരിച്ച് േലാകെത്ത മാറ്റാനുള്ളസംരംഭങ്ങളിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യച്ഛക്തി എങ്ങിെനയുണ്ടാ�
കുന്നുഎന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കും —അേതേതാ
െചകുത്താെന്റ വിദ്യയാെണന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു�
േപാലും — േവണ്ട വിധത്തിൽ ‘സ്വിെച്ചാ’ന്നമർത്തി ഇരു�
ട്ടകറ്റാൻ കഴിയും. ‘സ്വിച്ച’മർത്തുന്നകാര്യത്തിൽ െതറ്റു�
പറ്റാതിരിക്കേയ േവണ്ടൂ. ‘സ്വിച്ചി’േനാ ‘വയറി’േനാ വല്ല
േകടും പറ്റിയാൽഅറിവുള്ളവരുെട സഹായം േതടുക�
യും േവണം. മതവിശ്വാസികളുെട കാര്യത്തിലും ഇേത
നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ആധുനികസമുദായത്തിൽ ജന്മികളും മുതലാളികളും
തങ്ങളുെടസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള നിലനിർത്താ�
നുള്ള ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് മതെത്ത ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നത്.സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാർെക്കതിരായ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള മതത്തിെനതിരായആക്രമണമായി�
ട്ടാണ് പിന്തിരിപ്പൻ പുേരാഹിതൻമാർ ചിത്രീകരിയ്ക്കാ�
റുള്ളത്.ഈകാപട്യെത്തതുറന്നുകാണിയ്ക്കുകതെന്ന
േവണം.

എന്നാൽ, ജന്മികളും മുതലാളികളും മാത്രമല്ല,സാമാന്യ�
ജനങ്ങളും മതത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മതത്തിെനതി�
രായ പ്രേക്ഷാഭം മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങെള േയാജിപ്പി�
യ്ക്കാനല്ല, ഭിന്നിപ്പിയ്ക്കാൻ മാത്രമാണുപകരിക്കുക.സ്ഥാ�
പിതതാൽപര്യക്കാരുെട കയ്യിൽ കളിയ്ക്കലാവും അത്.
അതുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുെട പരിപാടി�
യിൽ മതത്തിെനതിരായ സമരത്തിന്നുകൂടിസ്ഥാനമനു�
വദിയ്ക്കണെമന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മതം
നിേരാധിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്നും മറ്റുമുള്ളഅഭിപ്രായ�
ങ്ങെള ഏംെഗൽസ് എതിർത്തത്.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതവിശ്വാസം യഥാർഥമായി നി�
ലനിൽക്കുന്നു. െവറും മതവിരുദ്ധനടപടികൾെകാണ്ട്
അതിെന നശിപ്പിയ്ക്കാനാവില്ല.എെന്തന്നാൽ മതവിശ്വാ�
സത്തിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.ആകാരണങ്ങൾ നില�
നിൽക്കുന്നിടേത്താളം മതവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കും.

മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ചതാെണന്നതു
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, മാർക്സിസത്തിെന്റ ഭൗതികവാദം
യുക്തിവാദികളുെടേയാ പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെലഫ്ര�
ഞ്ചുതത്വജ്ഞാനികളുെടേയാ ഭൗതികവാദത്തിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തമാണ്.അത് കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലു�
ള്ള കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഭൗതികവാദമാണ്. പ്ര�
പഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയും പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയുമുള്ള മതപരമായ
വ്യാഖ്യാനങ്ങെള നിേഷധിക്കുക മാത്രമല്ലഅത് െചയ്യു�
ന്നത്. മതവും മതവിശ്വാസവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നി�
ലനിൽക്കുന്നതിെന്റഅടിസ്ഥാനകാരണെമെന്തന്നുകൂടി
അതു പരിേശാധിയ്ക്കുന്നു.

ആധുനികസമുദായത്തിൽ മതവും മതവിശ്വാസവും നി�
ലനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? െലനിൻ മറുപടി പറ�
യുന്നു:

“ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും സാമൂഹ്യമാണ്.അധ്വാ�
നിയ്ക്കുന്നബഹുജനങ്ങൾക്ക് േനരിേടണ്ടിവരുന്നസാമൂ�
ഹ്യമർദ്ദനങ്ങളുെട േമലാണ് ആധുനികമതത്തിെന്റ േവ�
രുകൾആഴത്തിൽഊന്നിപ്പതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. യു�
ദ്ധം, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയഅപൂർവസംഭവങ്ങേളക്കാൾ
ആയിരമിരട്ടി ഭയാനകമായ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങെള ദിവസം�
േതാറും, മണിക്കൂറുേതാറും,സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅന്ധമായ ശക്തികളുെട മുമ്പി�
ലുള്ളസാധാരണക്കാരുെട തികഞ്ഞനിസ്സഹായത�
യിേന്മലാണ് അത് ഊന്നിനിൽക്കുന്നത്. ‘ഭയം ൈദ�
വെത്തസൃഷ്ടിച്ചു.’ മൂലധനത്തിെന്റഅന്ധമായ ശക്തി�
കെളകുറിച്ചുള്ള ഭയം —അതിെന്റ പ്രവർത്തനെത്ത
ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ�
ത്തതുെകാണ്ടാണ് അത് അന്ധെമന്ന് പറയുന്നത് —
ഈഅന്ധമായ ശക്തി െതാഴിലാളികെളയും െചറു�
കിട ബിസിനസുകാരെനയും അവരുെട ജീവിതത്തി�
െന്റ ഓേരാ പടിയിലും, െപാടുന്നെനയുണ്ടാകുന്ന,അപ്ര�
തീക്ഷിതമായ,യാദൃശ്ചികമായ, നാശനഷ്ടങ്ങൾെക്കാ�
ണ്ടു ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നു. പിന്നാെല വരുന്നത്,പാപ്പ�
രത്തം, ഭിക്ഷയാചിക്കൽ, വ്യഭിചാരം,പട്ടിണിമരണം
എന്നിവയാണ് —ഇതാണ് ആധുനികമതത്തിെന്റ നാ�
രായേവര്. ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ശിശുപാഠത്തിൽത�
െന്നഎന്നേന്നയ്ക്കുമായി പറ്റിപിടിച്ചു നിൽക്കാനാഗ്രഹി�
ക്കാത്ത,ഓേരാ ഭൗതികവാദിയും ഇക്കാര്യം ഏറ്റവും
പ്രധാനമായി,എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി ഓർമ്മിേച്ച തീ�
രൂ.”

േവരുകൾ പിഴുെതറിയുകയാണാവശ്യം.അടിയ്ക്കടി പട്ടി�
ണി മരണങ്ങേളയും പാപ്പരത്തങ്ങേളയും സൃഷ്ടിച്ചുവിടു�
ന്ന ജന്മിത്വവും മുതലാളിത്തവുമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യ�
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകയാണാവശ്യം. മതവിശ്വാസിക�
ളല്ലാത്തന്യൂനപക്ഷക്കാെരെക്കാണ്ടുമാത്രംഈ മഹ�
ത്തായ കടമ നിറേവറ്റാനാവില്ല. നിരീശ്വരവാദികെള�
െയന്നേപാെലതെന്ന മതവിശ്വാസികളായബഹുജന�
ങ്ങെളയും മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായി അണിനിരേത്ത�
ണ്ടതുണ്ട്.അതുെകാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി
േപാരാടാൻ തയ്യാറുള്ള പുേരാഹിതൻമാർക്കുേപാലും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽഅംഗത്വം നൽകണെമന്ന്
െലനിൻ വാദിച്ചത്. െലനിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ,

“ഒരു പുേരാഹിതൻ നമ്മുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
സഹകരിക്കാൻ വരികയാെണങ്കിൽ —അയാൾ മന�
സാക്ഷിേയാടുകൂടി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും
പാർട്ടി പരിപാടിെയ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യു�
കയാെണങ്കിൽ — േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി െപാരു�
തുന്ന പാർട്ടി അണികളിേലക്ക് നമുക്കയാെള സ്വാഗ�
തം െചയ്യാം.എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു
ഭാഗത്ത് നമ്മുെട പാർട്ടിയുെട ൈചതന്യവും തത്വങ്ങളും
മറുഭാഗത്ത് പുേരാഹിതെന്റ മതപരമായ വിശ്വാസ�
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾഅയാെളമാത്രം
ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിേട്ട കണക്കാേക്കണ്ടതു�
ള്ളു. ഇക്കാര്യത്തിൽഅയാൾ തെന്നത്താൻ നിേഷധി�
യ്ക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്. പാർട്ടിെമമ്പർമാരുെട
തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാടിയും തമ്മിൽഎെന്ത�
ങ്കിലും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുേണ്ടാഎന്നു േനാക്കാൻ േവണ്ടി
െമമ്പർമാെരെയല്ലാം പരിേശാധിയ്ക്കുകഎന്നത് ഒരു
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയ്ക്കും സാധ്യമല്ല…എന്നാൽഏെതങ്കി�
ലുെമാരു പുേരാഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ േചർന്നേശഷം
മതപരമായആശയങ്ങൾപ്രചരിപ്പിയ്ക്കുകഎന്നത് മു�
ഖ്യേജാലിയാക്കിെക്കാണ്ട് എല്ലാേയ്പാഴും അതിനുേവ�
ണ്ടി മിനെക്കടുകയാെണങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർട്ടിയ്ക്ക്
അയാെള പുറംതേള്ളണ്ടിവരും.”
“ഈശ്വരവിശ്വാസം നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്നഎല്ലാ
െതാഴിലാളികെളയും പാർട്ടിയിൽ േചർക്കണം. േപാ�
രാ അവെര േചർക്കാനുള്ളനമ്മുെട ശ്രമങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പി�
യ്ക്കുക കൂടി േവണം.ഈെതാഴിലാളികളുെട മതവിശ്വാ�
സങ്ങെള െതല്ലുേപാലും േചാദ്യം െചയ്യുന്നതിന് നമ്മ�
െളതിരാണ്. നാമവെര നമ്മുെട കൂെട േചർക്കുന്നത്
മതത്തിെനതിരായ സമരം നടത്താനല്ല;പിെന്നേയാ
നമ്മുെട പരിപാടിയുെട െവളിച്ചത്തിൽഅവർക്കുപരി�
ശീലനം നൽകുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ്.”

□

(കമ്യൂണിസ്റ്റ്, 1960ജൂൈല)
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െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
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8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?

10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽസ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം
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